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Saladas caseiras frescas com facilidade
Resultados perfeitos em qualquer forma e tamanho em

segundos

O processador de alimentos da Philips pode fatiar, triturar e cortar à Juliana

vegetais, queijos, salame e muito mais diretamente no recipiente para salada, na

panela ou no wok. Com o disco Juliana XL, você também pode cortar batatas

para fritar, preparar saladas e muito mais em apenas alguns segundos.

Versatilidade máxima

5 encaixes para uma variedade de resultados em qualquer forma e tamanho

Disco Juliana XL feito totalmente em metal para cortar batatas para fritar

Bocal de alimentos ajustável de P a XG

Resultados perfeitos em poucos segundos

Servido diretamente no recipiente, panela e panela oriental wok

Motor potente de 200W

Disco de encaixe em aço inoxidável para cortes perfeitos

Fácil e sem esforço

Peças próprias para lava-louças

Cabo de fácil armazenamento
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Destaques

5 discos de encaixe em aço inoxidável

5 encaixes de disco que permitem fatiar, ralar e

cortar estilo Juliana para que seus alimentos

sejam preparados das maneiras mais variadas.

É só escolher um encaixe de disco e encaixá-

lo no suporte de disco.

Disco Juliana XL para frituras

Com o disco separado Juliana XL do

processador de alimentos da Philips você pode

cortar batatas para fritar além de

processar outros ingredientes, como cenouras,

abóbora, couve rábano, abobrinha etc. O

resultado final é ideal para o preparo de seus

legumes refogados preferidos.

Alimentos prontos para servir

Com o recurso pronto para servir do

processador de alimentos da Philips, você

pode cortar os ingredientes diretamente no

recipiente escolhido, na panela ou no wok. O

bico alto permite o uso de vasilhas maiores

para grandes quantidades. Assim, você terá

menos acessórios para limpar, após o preparo

de seus alimentos.

Motor de 200 W

O processador de alimentos da Philips vem

com um potente motor de 200 W para você

preparar suas receitas preferidas.

Discos com encaixe em aço inoxidável

As lâminas afiadas e duráveis dos discos de

encaixe em aço inoxidável do processador de

alimentos da Philips oferecem cortes perfeitos.

Próprio para lava-louças

Todos os acessórios do processador de

alimentos da Philips podem ser colocados na

lava-louças para limpeza fácil.

Armazenamento do cabo

Você pode enrolar o cabo do aparelho para

dentro da unidade de base facilmente para

guardá-lo de maneira prática.

Bocal de alimentos ajustável

Com o bocal de alimentos ajustável de P a XG

do processador de alimentos da Philips, você

pode obter o controle ideal dos ingredientes

que quiser processar e ainda obter o resultado

desejado. O bocal de alimentos P é ideal para

processar cenouras, por exemplo. O bocal de

alimentos XG é perfeito para batatas, por

exemplo, eliminando a necessidade de cortar

o alimento antes.

Selo Verde da Philips

Produto Verde Philips, com EcoDesign

aprovado internacionalmente e com auditoria

KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem

reduzir custos, o consumo de energia e as

emissões de CO2. Como? Eles oferecem

melhorias ambientais significativas em uma

ou mais áreas Philips Verde — Eficiência

energética, Embalagens, Substâncias

perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e

Confiabilidade durante o período de vida útil.

Obtenha mais informações sobre produtos

verdes
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Especificações

Design

Cor: Branco puro, preto e vermelho

Disco material (encaixes): Aço inoxidável

Especificações gerais

Armazenamento do cabo

Pés antideslizantes

Acessórios próprios para lava-louças

Especificações técnicas

Alimentação: 200 W

Voltagem: 127V, disponível também na versão

220V. V

Frequência: 50-60 Hz

Comprimento do cabo: 1,5 m

Segurança: Sistema de travamento de

segurança

Acessórios incluídos

Disco para fatias grossas

Disco para fatias finas

Disco para triturar pedaços grossos

Disco para triturar pedaços finos

Disco para preparo à Juliana

Disco para batatas fritas
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